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Dinamizar e apoiar iniciativas ecuménicas em 
Portugal e no Estrangeiro; 
Coordenar e promover a representação do Con-
selho e dos seus membros em atividades ecumé-
nicas tanto em Portugal como no Estrangeiro. 
 
Podem ser membros do COPIC todas as Igrejas e 
Organizações Cristãs que se identifiquem com os 
objetivos e fins dos seus Estatutos e designam-se 
de membros Fundadores, Efetivos e Associados.  
São membros Fundadores a Igreja Evangélica Me-
todista Portuguesa, Igreja Evangélica Presbiteriana 
de Portugal e Igreja Lusitana Católica Apostólica 
Evangélica (Comunhão Anglicana), que têm o esta-
tuto de Igrejas radicadas em Portugal; são Mem-
bros Efetivos as Igrejas com implantação nacional 
e capacidade de representação unitária e que o 
requeiram e sejam aceites nos termos dos Estatu-
tos; são Membros Associados outras Igrejas e Or-
ganizações para-eclesiásticas que o requeiram e 
sejam aceites nos termos dos Estatutos. 
Na Assembleia Geral de 2016, foi aprovada o pedi-
do de adesão da Igreja Evangélica Luterana Alemã 
do Porto, como membro associado. 
O Conselho reúne anualmente em Assembleia-
Geral, onde analisa o trabalho feito, aprova orien-

tações e atividades, e elege os seus Órgãos;  a Mesa 
da Assembleia, a Direção e o Conselho Fiscal. 
O COPIC pretende dar no contexto religioso e socioló-
gico português um testemunho de consenso, de coo-
peração, de unidade, em obediência à Palavra do Se-
nhor da Igreja, para glória de Deus que nos chama a 
viver no meio dos homens e das mulheres a quem Ele 
nos manda servir. A palavra de Cristo que, mais ainda 

do que no passado, determinará a Acão do COPIC é: 
“Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em 
mim, e eu em ti; que também eles sejam um, em nós, 
para que o mundo creia que tu me  
enviaste.” Evangelho de João 17,21 
 
Só Igrejas vivendo em unidade, na cooperação frater-
na, podem dar em Portugal um testemunho vivo e 
eficaz de Jesus Cristo, o Salvador. 
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Encontro dos Secretários Gerais dos Conselhos  

Nacionais de Igrejas da  Europa, Lisboa, Junho 2016 

Encontro de Direções, COPIC, Aliança Evangélica de Socie-

dade Bíblica de Portugal,  Setembro 2019 

Celebração da Assinatura do  Reconhecimento Mútuo do 

Batismo, Janeiro 2014 



O Conselho Português de Igrejas Cristãs  - COPIC 
é uma Associação de Igrejas e Organizações de 
orientação ecuménica, que confessam Jesus  
Cristo como Deus, Senhor e Salvador, segundo as 
Escrituras, e que, portanto, procuram cumprir 
juntas a vocação comum para glória de Deus Uno 
e Trino Pai, Filho e Espírito Santo. 

 
O COPIC é o resultado de uma experiência ecu-
ménica que começou em 1956. Nesse ano, três 
Igrejas,  A Igreja Evangélica Metodista Portugue-
sa, a Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal e 
a Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica , 
formaram um organismo de cooperação a que 
deram o nome de Comissão Intereclesiástica Por-
tuguesa.  A experiência foi enriquecedora, por 
isso, as três Igrejas quiseram levá-la mais longe e 
decidiram criar um Conselho de Igrejas. 
Após um longo período de preparação, foi funda-
do o Conselho Português de Igrejas Cristãs, e so-
lenemente inaugurado, com um culto de Acão de 
Graças no dia 10 de Junho de 1971. A publicação 
em  Diário da República , nº 265, III série,  foi a 12 
novembro 1976.  

O COPIC tem como principais objetivos promover 
uma maior compreensão e reforçar a cooperação 
entre as Igrejas nele associadas, em serviço e em 
testemunho da unidade visível; habilitar as Igrejas 
membros a dar um testemunho mais unânime 

através do estudo e reflexão sobre questões teológi-
cas e outras relevantes para a Unidade e Missão da 
Igreja; manter relações de fraternidade e de coope-

ração com o Conselho Mundial de Igrejas, com a 
Conferência das Igrejas Europeias, e com outros con-
selhos e organizações nacionais e estrangeiros, ou-
tras Igrejas e entidades que trabalhem para a recon-
ciliação da humanidade na Paz, Justiça e Criação; ve-
lar pelo respeito dos Direitos Humanos, e pelo res-

peito do Direito de Liberdade Religiosa e atuar de 
forma a que a presença na sociedade portuguesa 

das Igrejas membros e de outras que requeiram a 
intervenção do Conselho não seja prejudicada por 
qualquer tipo de discriminação. 
No âmbito dos seus objetivos, o Conselho desen-

volve diversas iniciativas e serviços, nomeada-
mente:  
Organizar conferências, palestras e colóquios; 
Produzir meios audiovisuais para difusão do Con-
selho, das Igrejas e Organizações associadas;  
Editar literatura original ou traduzida relativa aos 
fins do Conselho; Conceder bolsas de estudo e 
auxílios para fins diaconais;  

Escola Internacional de Direitos Humanos em Lisboa, organizada em parceria pela CEC, COPIC e várias Organizações 

Internacionais, Junho  2019 

Delegação Portuguesa na III Assembleia Ecuménica da Eu-

ropa em Sibiu, Roménia, Setembro 2007 

Foto grupo da Assembleia Geral do COPIC , Abril 2018 

Encontros Ecuménicos regulares entre a Conferência  

Episcopal Portuguesa e o COPIC, Fevereiro 2020 

Delegação Ecuménica com Presidência Portuguesa da  
União Europeia, Lisboa, Maio 2021 


